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Ljıiiıııe İl t-]ıııunıi }lılı-ıxsıi;lıa i\{*ııliıi ü)4,ü3.:{}]l şıiiııii s;ıııt il{:{}{}"ı.l* l-i;ılk §ıifiı§ı
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Kııı,tıııır,iriis {{]ıııİıİ-}ıJı ıiılşıriıııııı ıtıplııııı ııiılııı ; 1L ],iit,ıııı ıİi}ııııı .ıı,,ı,ıiııl;ı.]

ıı}uşlııııİııüıl rİıİıİ ıiİııı"lıııı:. li.ı:.,"iıİ İ/ı,lııı:,iıtllt lrıülİti^ lİ.,jl,İ ::i,,:,ııi*r: l,ııı,ı.ıııı;.ı \ı, jı..,,, .,ı;,

..şııİıııı lııııııı }.ııntıı,)i ılıııüli.t ll{1:',lii ;t},j]il(lri;İ \lr;,,ı, i{,t.,,ıı|,:l ,.L ı\ı ,i :1:,.,: ., ' li"

k ıırarı * l ı ı:ıır;ık ıı1.,g ıı } ııııı ıı,ıı g* ç i ı i l ııı i şı i r.

l 1 ıı ]ıiıı,;ıı,] ıır ç*ı,çeı.*siırıir: :

l. §algınla ı:ıütııdçlc;ı{.iq }ıalı*ı tıaşaı,ınııı sıığlııııııııııı içi;ı i,;ıııi:ıli},. ıır;ıçktı 1* ı]ı;.]ıiıli
kurallarıı:ııı"ı !üııı §ır& }ııı3iıtın h*r ıı[aırıış; k*p*ıl,a*ak şc$;iiı.ic bıılirlı:ııçıı k*ı,ıılliııiı tu,.,il,,ıi;ı;

tüüp,lLlı§ııı] tüııı k**imİ*riıış*;ızıınri düzçı"rçlc ıııııli,ııaıı hiiliik iiır*ıı tıışıırışktaıiıı. l.dıııı.: ll

m*rh*:tinıje hulunaır. hııikın y(}ğtı§ ı:}arık kııllıınıiığt i uııı:ıı yf \.{*riç ıı*lıri l.;;" ılir;.ı.

I}ııııııı}ıöy ı.* }Jııttı Kiipriisii biilg*si- l'ıır,ıık {}ı:nıını ı,* K*ıı1 {"}rırıiııııııııı ]ı;ıilrıı; hı,tji:.ııııııı:ıı;ı

üi.öj.]ü: i ttııihinde ıı iıibar*n g*çici ıılıruk Lap;ıi,ıinıııııta" iiır:i :z_iı lıçl§ıçıi ı.il,ııl;ıı,;ııı

araçlurııı _l,ı.ıkarııl;ı lıelirlilı:n ı*rlrrc giıişl*ıiniıı 1iı-ıık!*ııııı;iııı,,i;ı. hıı _ıitsıi,];ı,ı,ııı k:iı,..ı,,:i,i.ı:)

kııııııı kııruı,ıı \j* kuııılıışlıırı- 1ıır*l 1,iiırııiiıı,ıl*r. ırııhlııılıLliıi, \ u _\çıi,l iı,ır;ı,ı .ıı;tçı|;,:ı,,l.,
lrıılkııııı r-a duy ıı rıünııısı rııi"

].i::çiiııı*üüıi{ğu iiçıı,J*hulııııtnu}usal rcıerııtiitç*kti {l'tıpiaırııı*tiş1,*ri iılıııı iii] ııı,'

ı.e üı*rindç ır}ıııı) ııııırk*{l*riı,ı clış aliıııiırıııcİıı açılnı ı]liiııitl,üs*l:z* 1* !"§*ı\,r,} ı,-,,iitı-ı,

reyirı,ıların ü5.üJj.:li: l ışıilıinıiıın iıihşrıııı l 5 şiiıı siiııı il,; kııi.itı:iıııııııııı,.

3. Lidirşg ııtrk*z ilç*dıı }ııı.lııııı* ulşsşi r* rüı,ç,l iilçııi."1ı t lı.ılriiıııı ı,ı*ı ışı,*ri ılııiıı ]iii ııı"'

ve iiıeriııite ıılıın) m*ıktılgrç i}5.ü].?{}*?i l;ııi}ıiırıi*ır iıilıı.ır*ıı _ı*ııi hiı"|..ıı,iır;.ülııtııı*:ııı k;;ıiıı
H[i§ ktııi u iie giııı* ııtıı:ıınl ui ıığu şetiriiı:ıı*si n*"

ıl. l:.ılİ,ıı* iii Merker_ ilç*d* ııık;ı gilriii*n ı,* ı;ıfui: iiı*ıı:ı*_ıı: ci*ıııı"t: *ıi*ıı l.in;ıi:ırıl;i

mf}*tıt <iıırıııııtııı lii_vtısl,tın *kipleriıı*e"pandı:ııi ile ıııijı:ıil*1çri* t:iıiıii ı,isk l*şkii çlıi,-'ıııin
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i*§piti halind* binaırııı karaııtiıış ııllıııu aiınııııısıılat. hı:ıı;ı;ıit iş r.t i,<l,ııı:iı:ıiıi ır,ıiıı,;},ii
tehlİgatİnrııı İl iJıııni5,et §.{üıİl]ılü*üııçe ı,cıiı,ı* ge{iritnı*siı,ı*" {l"ııriııııiı,ııı,;ı ;.ılıırı**k hiı;.ıl;,ırıi:ı

üturün sağlık çalışaıılıırı. trlüı,ııniik nı*ı"ısıı;riıırı ii* iiııç*likli k;ıı;ııı hi;rıı,ıtıltıri içiıı ilııiı,;ıç
dıı_r'uliın ıiiğur keımrı g<ireviil*ı:iııiır ııııışi"ııııııiıı,ıasııııı \ır büt]ıt iiişkin hıınırııl ıı,ıçkıı*irııııı:;ıııııı
İl Sııgl ı k L,i iiıliiı:t ii ğiiı: * * ı;ağ l ı ı ıı ııııı ı rııı }^

5, Ijdirne i! ıııerkezindt hıılıııı*n içind* ç*cuh ıırıırı uıııplill,ıı]ıı1 i"ııılııııı"iıı*ıt {ii,]Lıiı

P§fklıııı itt İıaliııır yöğuı1 *iştırk kı.ıllıırılığı iiiııı g*n*i 1:ıı,klırıı; ü]j '1'ııı-ıı:ırıx 
Ş*iıiılcı iJıiıkr.

Özgiir Çı;cuklar Parkı. üöl*l i}şrkı" i}çliı; l}arkı. §*liıııi3,* i};ıı:kı" ğ]ıııııhşıı f}şrkı il* .iişeı
parklari hıılkııı kııllanıı"ııınş t]5.{l:.:CI:l lırihiıııJcıı itihııı",.,ı,ı çeçi*i ıi]*rşk Lıılıiıtıiııtiısıır:ı. hıı
y'asiıhlıtı"ııa kararııııır kııınıı kıırııııı r,ıı kıırııiıışlıırı. 1tı*l 3,iiıı"*linıl*ı. ırııı}ıuııiıkliıı ı t ı ıırıji
hşsı n arıt ı l ığı 1.1ıı hal k ı ırı ıxı ılııv ı.ırııl ı}ııt§ıılü.

ü.lldirnt İl nrerkcrinde liısıtl*ı,ııiınıı,ı ııl*iuğıt Pa;.ııı giiıılı:ıi i{}.{}{]-lf l]{] >;ıııılı:ıi iıı"ıtıiıııiıı ı.ıı

}-.ııkın mc§ıtfcttekİ ffi§rkııt" hnhkşi" Jılaı}itl,- kıısap vc kıırı"ıı *ıııiş.çii*ı* r,şlınçiiışl*ı,ııı"ıırıı,ı /{1itıııiı.ı
ilıli,vıçlarını karşılanıak üıı:ı"t 1"üı:{i,v*r*lı giıııı*leri k;ıı,ar ııItıııa ııiıııılı*ııııi;ııı- 1*lüliüılı ı1*1 i!ıı,ri
alanı 15(} n: vt i!r*ı'iıııİ* çıIaı,ı ıııarhetl*riıı *tıııı;ırklııııııın lt,ııı1l;ııtiıırııı,ıiılıiğı"i siin l,a s;.ı*ııj*ı,_lı,ı

araç gi ri şl cı,iııt: lııı,ııaııı*ır kupıtl ı i nıası ıııı.
İl l.!nruıııi i,iıfyıssıhhiı }ıııı:ııiıı"ı,ııııı ıitiığı kaı;ıılırit ııı ıılıı,ı;ıı:-ı;ıçı hıı}iııii* .,i }ıı:ı

*ııibriııdı: ıi_yrı ;ı}.,rı CIln,ıah iiz*rc;

i. l"jnırııııi 1-1ıi,zıssıhha l.ii]ıünıı'ıluıı ].§]. ııaçiıl,ısi gı:ı,**iırı:ı iıişri piil,ı ı:ı]ı*§ı.
ii" Kşlıahııll*r Kanunıı'ııun 3J, ı,ııııdd*si gel,çğiır**" iıiıı,i şrııı;ı ç(zi}}} ıı5çıılııııııııı;ıiı;,ı.
iii.'l'iiı:k Ctxa Kanıınu'ııu}ı l}ıılışıcı llastaiıkIııı,;ı İlışLiı,ı 'l'cıibirl*r*.,\5İ.;ırı JJ;.ııı";ıı:ıl,ıı

hoşlıklı l95. ıııadılçsind*,ı,ı;y iılııı ".". l,*ıkili il]ttkümiürurı iıiıııııtı ıı:ıil:iı-l*ı-* tı"lıtıij\-ı}ıı kişı. i.i,i

ıı*ıı_hjı:.":"ılıkıçlıııbaşiş_.§ç/"aş]ils.§§ı;ılıı_ş_çlı:]ıı." htikıııij il_l.ııı,ıı,tü{}^ bıt lıiikı"ıt* ı|},ıIliıl,ıın

kişİ}*rin. }ışkl;ırıııtkı ger*:kli ııı,lli işl*ıııl,r ıııkıiir r,* iıjt *ıjilırıı.k iiı*rç: iıd]i tı;ıl";ııııl;.ııı
bilı|iıiln"ı*siııe.

İl Umıınıi |-lıixıssıh}ıa Kış,ı:işıırıızçii.5"l"l] sılıit li iıliır*si Kıııııııııı"ııııı,ıl i.{'ııı;*riılr.,si

ve l5ü3 sayıiı l.jtıırın,ıi itıi'z.ıssılriıa K;ıııı,:nıı'nı"ın ]7. ı,i., TJ. ıııııçlıie[*ri tl}ı}ili]{il" {}4.1i].,l{|:]

tarihiıııie"

l.{uı,e ucJıııı ııı, hiriiği il* §;"iırı:, ı,cri}ıııişıir
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